
Interwencje niefarmaceutyczne

„Restrykcje”



Środki niefarmaceutyczne
(NPI – non-pharmacutical interventions)

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI, personal protective equipment –
PPE)

Środki oddziaływania środowiskowego (fizyczne)

Środki dystansowania społecznego

Środki redukujące transport

MEDIA



DOWODY NA SKUTECZNOŚĆ (RCT)

Do listopada opublikowano 9 badań dotyczących NPI
1. Ocena szczelnych masek podczas gastroskopii (wynik neg. brak C19)

2. DANMASK (skuteczność masek w prewencji) – wynik neg.

3. Centra fitness (dystans + higiena vs zamknięcie) – ( wynik neg - brak c19)

4. Yoga Pranayama vs Fitness u pracowników kowidowych wpływ na przypadki c19 (Yoga lepsza)



DOWODY NA SKUTECZNOŚĆ (RCT)

Do listopada opublikowano 9 badań dotyczących NPI
5. Reklama na Facebooku (zostań w domu, nie podróżuj, DDM w święto Dziękczynienia i Boże 
Narodzenie vs brak reklamy) – mniej infekcji (spadek o 3,5% - 6,5 – 0,7)

6. Bangladesz maski – dla tekstylnych (-), dla medycznych -11% + interwencje propagandowe

7. Wstęp na koncerty po wykonaniu RAT + maska + wentylacja vs brak wstępu – wynik negatywny

8.  Codzienne testowanie kontaktów w szkołach vs kwarantanna kontaktów – na przypadki COVID i 
absencje – brak istotnego wpływu



DOWODY NA SKUTECZNOŚĆ (RCT)

Do listopada opublikowano 9 badań dotyczących NPI
9. Koncerty: 3 dniowe codzienne testowanie RAT + maski medyczne + wentylacja  versus brak 
wstępu – WYNIK NEG (PRZYP SC2)



Izolujące społecznie środki niefarmaceutyczne (community NPI 
– cNPI)

Izolacja

Kwarantana

Zamykanie szkół

Zamykanie przedsiębiorstw

Śledzenie kontaktów



Brak analizy koszty - korzyść

Matematyczne modeleMatematyczne modele

Większość bez żadnego 
modelu rzeczywistego
Większość bez żadnego 
modelu rzeczywistego





JOHN HOPKINS INSTITUTE - METAANALIZA

LOCKDOWN – ŚMIERTELNOŚĆ c19 (-
0,2%)

SIPO – ŚMIERTELNOŚĆ c19 (-2,9%) 



Koszty niedoszacowane
Benefity przeszacowane

Kanadyjski lockdown (1/43-
141)

Polska kwarantanna (150 
mln o-d) i izolacja (141 m od)

Więziennictwo



KWARANTANNA/IZOLACJA – BRAZYLIA, SARS1 - KANADA

1. BRAZYLIA – 2/3 OSÓB PODDANYCH IZOLACJI/KWARANTANNIE 
RELACJONOWAŁO POGORSZENIE STANU PSYCHICZNEGO.

2. KANADA – 28% PTSD (post traumatic stress disorder)

3. KANADA – 31% DEPRESJA



Bilans 
zamykania 
szkół

Koszty w USA i UE

Polskie zamknięcie 
edukacji

Zastosowanie potencjalnie szkodliwych 
działań przy braku udowodnienia 
korzyści (maski, kwarantanna dzieci, 
nauczanie zdalne)



Czas 
lockdownu 
edukacji a 
zakażenia



Zdrowie dzieci 
psychiczne, 

duchowe, 
fizyczne

• Podwojona liczba dzieci z depresją lub 
lękiem

• 25% objawy depresji
• 20 % lęk
• 120% wzrost zaburzeń odżywiania
• 50% wzrost prób samobójczych
• Brak dowodów na skuteczność masek 

wśród dzieci
• Niedożywienie w Azji pd
• Szczepienia w Kongo

Children Covid and the urgency of normal.





Wpływ lockdownu i cNPI na niedożywienie i śmiertelność

229 tys zgonów 
dzieci 0-5 lat w 
Azji pd (2020)

90 tys 
martwych 

porodów. (2020)

Od początku pandemii 
przypisano do c19 ok 8 
tys zgonów 0-9 rż na 

całym świecie.



Koszty i korzyści cNPI

• Koszty niedoszacowane, korzyści przeszacowane

• Efekt końcowy netto jest niekorzystny

• Kanadyjski lockdown (1YLL vs 46-141 YLL)

• Efekty niejednoznaczne. 

• Brak korelacji między lockdowanem i szerokim wykorzystaniem testów a śmiertelnością.

• Obecna korelacja miedzy śmiertelnością c19 otyłością, PKB, średnim wiekiem, liczbą 
pielęgniarek.



NPI a opieka medyczna

Redukcja osób objętych opieką medyczną (p i np.)

Zahamowanie programów szczepień (np. Kongo, 
kraje  słabo rozwinięte, ale nie tylko – stan 
Kolorado)

Wzrost konsumpcji narkotyków i narkotycznych 
leków p-b





cNPI w polskiej ochronie zdrowia

Spadek liczby hospitalizacji o 2,8 
mln (33.9%)

Spadek liczby osobodni 
hospitalizacji o 13,25 mln (24,5%)



cNPI w polskiej ochronie zdrowia (W Polsce zwykle 
wykorzystujemy  średnio 65% łóżek, w 2020 r. 
oblożenie wynosiło 50%)



cNPI w polskiej ochronie zdrowia

W 2020 w stosunku do 2019 
zanotowano wzrost liczby zgonów 
pozaszpitalnych o 78 248 co 
stanowi wzrost o 48% w miesiącach 
marzec – grudzień rok do roku.



cNPI w polskiej ochronie zdrowia





cNPI w polskiej ochronie zdrowia.

Spadek liczby rozpoznanych zapaleń płuc o 145 tys. (-32,7%)

Spadek liczby hospitalizacji z powodu zapaleń płuc o 28 tys (-23%)

Spadek liczby ARDS i niewydolności oddechowej o 11 tys. (28%)

Spadek liczby porad POZ o 11.5%.

Znakomita większość porad to teleporady (nieoficjalnie – 83% w 2020)

Spadek liczby porad z powodu chorób płuc o 39,5%

Spadek liczby porad POZ z powodu I50 o 17% (III-XII)

Spadek liczby porad POZ z powodu I48 o 27,2% (III-XII)

Spadek liczny porad POZ z powodu I10 o 16,9%



cNPI w polskiej ochronie zdrowia



cNPI w polskiej ochronie zdrowia



cNPI w ochronie zdrowia 

Redukcja dostępności systemu ochrony zdrowia i zgony 
ponadnormatywne wydają się być związane z wdrażanymi cNPI

Istnieje silna korelacja między ograniczeniem przyjęć do szpitali 
z nadumieralnością

Brak korelacji między zgonami przypisanymi do COVID-19 a 
nadumieralnością (II półr 2020)



Co to jest zdrowie ?

Zdrowie to nie tylko brak choroby somatycznej

Zdrowie to dobrostan: 

somatyczny

psychologiczo duchowy  

społeczno ekonomiczny.



MAPA DROGOWA 2022:

Bieg za zdrowiem nie może oznaczać walki z wirusem za 
wszelką cenę. Należy zaakceptować ryzyko zakażenia i 
pogodzić się z faktem, że transmisja będzie zachodzić 
niezależnie od powziętych środków.

Głównymi czynnikami szkodzącymi od 2 lat są cNPI a 
konkretnie: izolacja, kwarantanna, masowe testowanie i 
contact tracing. Należy je znieść wyznaczając mapę drogową 
(harmonogram) z nieodległymi punktami czasowymi.



MAPA DROGOWA 2022. Pkt. 1.

Bezwarunkowe zniesienie 
kwarantanny po kontakcie.

Usunięcie wymogu zasłaniania 
ust i nosa.



MAPA DROGOWA 2022. Pkt. 2. 

Zniesienie izolacji.



MAPA DROGOWA 2022. Pkt. 5

Zaprzestanie raportowania 
testów pozytywnych.



MAPA DROGOWA 2022. Pkt. 6

Zakończenie programu 
śledzenia kontaktów.



MAPA DROGOWA. Pkt. 7.

Szpitalnictwo. Szczegółowe rozwiązania 
dotyczące hospitalizacji osób z pozytywnym 
testem wymagają podejścia 
wielopłaszczyznowego – należy zmniejszyć 
nacisk na ograniczenie transmisji zaś zwiększyć 
nacisk na udrożnienie systemu, ponieważ tych 
dwóch rzeczy nie da się pogodzić.



Szpitalnictwo – kontrola zakażeń a drożność

• Badanie z laboratorium w Munster marzec – gru 2020:

• 60% próbek pozytywnych CT > 25

• 30% próbek pozytywnych CT > 30





MAPA DROGOWA 2022. PODSUMOWANIE.

Znieść kwarantannę i nakaz zasłaniania ust i nosa.

Zniesienie izolacji

Zaprzestanie raportowania wyników testów.

Szpitalnictwo: Mniej izolacji - więcej drożności.


